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Obs.: Todas as informações constantes nos anúncios deste informativo são de inteira responsabilidade de seus autores.

Alessandro Roberto 
Roncoletta é o novo presidente da 
Associação Comercial e Industrial 
de Atibaia. Ele tomou posse, em 5 
de março, em evento na sede da 
entidade. Estiveram presentes o 
vice-prefeito Emil Ono, empresários, 
conselheiros, amigos e familiares do 
novo presidente.

Associação Comercial
tem nova diretoria para o período 2018-2019

A Associação Comercial, que mantém o SCPC em 
Atibaia há mais de meio século, desde 1956, realizou 15.405 
mil atendimentos de pessoas que compareceram à entidade 
para realizar o levantamento de sua situação junto ao SCPC - 
Serviço Central de Proteção ao Crédito. 

Nesses atendimentos, os clientes tiveram acesso às 
restrições existentes em seu nome nos últimos cinco anos e 
também receberam orientações de como negociar as 
pendências. As consultas são realizadas gratuitamente, 

15.405 pessoas foram
atendidas gratuitamente no balcão do SCPC em 2017

informando a existência de títulos protestados, devoluções de 
cheques, dívidas vencidas em lojas, nanceiras, bancos, dentre 
outros, com abrangência nacional.

Os interessados nessas informações devem ir à sede da 
Associação Comercial, localizada na rua José Pires, 239 - 
Centro, Atibaia/SP, munidos de CPF, RG ou equivalente. Caso 
o cliente queira levar uma consulta impressa, será cobrado 
apenas o valor de R$ 6,00 pelo serviço. Maiores informações, 
por gentileza, faça contato pelo telefone 4411 5544.

ACIA – Associação Comercial e Industrial de Atibaia.

Além de Roncoletta, compõem a diretoria Devanir Podete 
Luiz, vice-presidente; Kátia Charvat Sansone, que ocupa o cargo 
de 1º secretário; José Antônio dos Santos Silva, 2º secretário; José 
Carlos Ferreira, 1º tesoureiro; e Ricardo Tulio Degani, 2º 
secretário. O mandato da diretoria vai de março de 2018 a 
dezembro de 2019.

A cerimônia, realizada no auditório da ACIA, foi aberta 
pelo conselheiro Geraldo Daré, que explicou a transição entre a 
diretoria anterior, presidida por Wagner Silva, e a atual direção, 
dentro dos critérios estabelecimentos pelo regimento da entidade. 
Na sequência, Daré convidou Wagner Silva para dirigir os 
trabalhos de posse. Ele fez um resumo de suas realizações, em 

dois mandatos como presidente da Associação.
Para Alessandro Roncoletta, presidir a ACIA é um desao 

difícil, mas ao mesmo tempo  tranquilo, porque a entidade está 
"redonda", funcionando bem, com as nanças em dia, serviços e 
eventos voltados à classe empreendedora de Atibaia. A 
Associação Comercial, com sete décadas de atividades, é uma das 
referências de Atibaia. "Quero dar continuidade às boas 
iniciativas das gestões passadas e ampliar serviços como os 
contatos com os associados e os empresários", armou.

Conselho Deliberativo da ACIA escolheu seus 
dirigentes

Em 19 de março, os novos conselheiros da ACIA se 
reuniram em sua sede para a escolha de presidente e secretário 
para o período de 1º de março de 2018 a 31 de dezembro de 2019.

 Após votação, foram escolhidos Geraldo Daré e Rubens 
Carvalho para ocuparem, respectivamente, os cargos de 
presidente e secretário do Conselho Deliberativo. Em seguida, 
foram denidas as datas de 18 de junho, 17 de setembro e 10 de 
dezembro de 2018, para a realização das três próximas reuniões 
ordinárias do Conselho Deliberativo neste exercício.

São sessenta e nove anos de atividades voltadas à defesa da 
classe empresarial e produtora de Atibaia, iniciadas em 28 de outubro de 
1948. Foram muitos esforços, em reuniões, encontros e treinamento, 
sempre direcionados para a melhor formação e preparo de nossos 
associados. 

A ACIA participou de importantes projetos para a cidade. Um 
exemplo foi o movimento para a criação da Guarda Noturna, que 
precedeu e inspirou a formação da Guarda Municipal.

Em julho de 1957, discutiu-se a questão da então projetada 
estrada que ligaria diretamente Atibaia a São José dos Campos 
(Campinas a São José). O Conselho Rodoviário do Estado solicitou à 
Associação Comercial que oficiasse um relatório, defendendo os 
interesses de Atibaia, já que outros municípios poderiam se manifestar, 
alterando o traçado da futura rodovia D. Pedro I, um dos principais eixos 
do Estado. Já em ata de 1957, a ACIA registrou sua atuação pela abertura 
de uma filial do Banco do Brasil em Atibaia. 

Nos anos 50 do século passado, encontram-se os primeiros sinais 
do que, bem mais tarde, viria a ser o Serviço Central de Proteção ao 
Crédito. 

São conquistas grandiosas possíveis graças a união dos 
empresários através da Associação Comercial e Industrial, por essa 
razão, faz bem fazer parte de algo único, que pertence a cada um dos 
empreendedores de nossa Atibaia. Associe-se.

A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Atibaia) é uma entidade a serviço de seus associados, dos 
setores do comércio, indústria e prestação de serviços, que tem por objetivo assistir, instruir, coligar e 
representar a classe empresarial.
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Os associados da ACIA podem obter descontos 
especiais na contratação de estudantes para estágio por 
intermédio do CIEE, maior agente de integração do país. Pelo 
acordo entre as entidades, as empresas conveniadas à ACIA 
ganham vantagens no valor da contribuição institucional (CI). 
Além dos descontos, o CIEE auxilia no recrutamento e na 
administração do estágio e oferece atendimento 
personalizado. 

Por meio do estágio, os estudantes trazem suas 
experiências teóricas e podem aplicar na prática na empresa, 
enriquecendo as duas partes. A empresa, por outro lado, tem 
a oportunidade de formar seus próprios talentos, em tempos 
de escassez de mão de obra qualicada.

Além do estágio, o CIEE oferece aos associados da 
ACIA o Aprendiz Legal - programa que forma 
prossionalmente jovens de 14 a 24 anos em várias 

Parceria entre ACIA e CIEE gera vantagens e descontos 
no valor da contribuição institucional

modalidades de aprendizagem, facilitando o cumprimento da 
Lei da Aprendizagem (n.°10.097/2000), que determina a 
contratação de cotas de aprendizes entre 5% a 15% dos 
colaboradores com qualicação prossional.

Fundado há mais de 50 anos, o CIEE é uma entidade 
lantrópica de assistência social criada por empresários, 
educadores e formadores de opinião com o intuito de facilitar 
a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Maior agente 
de integração do país, já encaminhou mais de 15 milhões de 
jovens para o mundo do trabalho e conta, atualmente, com 
cerca de 500 mil estagiários em empresas, órgãos públicos e 
entidades.

O Posto de Atendimento do CIEE em Atibaia está 
localizado na Rua José Alvim, 42, sala 11, centro. Mais 
informações no site www.ciee.org.br ou pelos telefones 4418-
4848/ 4418-4719.

Dependentes e colaboradores também têm direito ao 
benecio                                                                                                  

Os nossos associados, além de integrarem uma 
entidade de classe que desde 1948 presta importantes serviços 
ao empresariado atibaiense com ética e credibilidade, 
desfrutam no CLUBE DE BENEFÍCIOS de diversas vantagens 
como convênios educacionais e descontos em diversas 
empresas associadas.

Associados, seus dependentes e funcionários, têm 

Clube de benefícios proporciona descontos 
e vantagens para associados da ACIA

direito a descontos reais, que podem chegar a 20%. A diretoria 
da ACIA enfatiza a importância dos associados aproveitarem 
essas vantagens.

SERVIÇO - Se você já é associado, entre no site para 
conhecer as empresas que oferecem descontos. Caso você 
ainda não seja associado e queira fazer parte da ACIA, por 
gentileza, ligue para 4411-5544 ou envie um email para 
suporte@aciaonline.com.br e associe-se. FAÇA parte da maior 
entidade de classe privada da região.

Essa é uma dúvida que vem se tornando cada vez mais 
frequente entre quem precisa contatar seu cliente em razão de 
inadimplência. 

A ACIA - Associação Comercial e Industrial de Atibaia 
e a Boa Vista SCPC não adotam esse tipo de procedimento. 
Para usar do recurso online para fazer cobranças, a empresa 
deve consultar seu departamento jurídico ou um advogado de 
sua conança para aconselhamento e, principalmente, 
consultar as políticas de uso da ferramenta que pretende usar.

As empresas podem realizar cobrança de inadimplentes
pelo WhatsApp?

O Código de Defesa do Consumidor (artigos 42 e 71), 
que estabelece regras de cobrança de dívidas, não dene por 
quais canais o consumidor inadimplente pode ser abordado 
sobre sua dívida. Mas determina que nenhuma cobrança de 
débitos pode constranger o consumidor ou interferir no seu 
trabalho, descanso ou lazer. 

“Compartilhe as dicas com outros prossionais de seu 
relacionamento. São informações que facilitam nosso dia a 
dia."

Acerta Cadastral Relatórios Mkt Services
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O Creci-SP inaugurou em 8 de fevereiro o seu 13º posto de 
atendimento no Estado. A nova unidade funciona em Atibaia, na 
Associação Comercial e Industrial, que ca na Rua José Pires, 239, 
Centro. Vale lembrar que terá prioridade em ser atendido quem 
realizar o agendamento pelo site do Conselho 
(www.crecisp.gov.br).

O posto presta os mesmos serviços das delegacias e atende 
os corretores de Bragança Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos 
Perdões, Campo Limpo Paulista, Jarinu e região, desafogando os 
atendimentos realizados na Delegacia Sub-Regional de Jundiaí. 
Presente à cerimônia de inauguração, a delegada municipal Nerci 
Viana exaltou a parceria do conselho com a associação, que 
prestará um "valioso apoio aos corretores de imóveis da região".

Ela agradeceu a todos envolvidos na implantação do 
posto. "Meus agradecimentos ao senhor Wagner Silva (ex-
presidente da entidade) que abraçou a ideia e deu andamento e 
ao senhor Geraldo Daré (que presidiu a associação na transição 
entre diretorias) que concluiu com muito êxito a realização deste 
sonho''. O evento foi prestigiado também pela nova diretoria com 
a presença de Alessandro Roncoletta, novo presidente da ACIA, e 
Diva Podete Luiz, vice-presidente. 

Daré tem a expectativa de que a parceria com o Creci-SP 
seja muito exitosa. "Já temos parcerias com outras entidades, e 
sempre foi uma relação muito amistosa e enriquecedora para a 
associação, não temos dúvida de que será com o conselho". 
Representando o presidente do Conselho, José Augusto Viana Regina Claudia Trigo Parra será a responsável pelo atendimento

Neto, a diretora Isaura Aparecida dos Santos destacou a 
infraestrutura da associação para atender muito bem os 
corretores de imóveis. 

Em geral, os serviços mais procurados nos postos são para 
inscrição de estagiário, renovação de estágio, inscrição denitiva, 
protocolos de defesa e TCDs (Termos de Conssão de Dívidas), 
que se referem as negociações de débitos em atraso.

O horário de funcionamento do posto em Atibaia será de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Fonte: 
Creci-SP.

Creci-SP inaugurou em Atibaia
o seu 13º posto de atendimento do Conselho

A unidade funciona na ACIA
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A ACIA oferece diversos serviços aos seus associados. Um 
deles é a locação de espaços existentes em sua sede social própria. 
Com 400 metros quadrados de área construída, a entidade está 
localizada na rua José Pires, 239, centro de Atibaia. Atualmente, 
conta com um auditório e duas salas, para 84, 25 e 45 pessoas, 
respectivamente. 

Os espaços são equipados com aparelhos de ar-
condicionado, som, projetores multimídia e outros inúmeros 
recursos. Contam ainda com salas independentes para coffee-
break, aumentando ainda mais a comodidade de quem as utiliza. 

Ótima localização, comodidade e preços são fatores que 
contribuem para o aumento da utilização da ACIA como suporte 
para reuniões, treinamentos de funcionários, eventos, 

Associados buscam cada vez mais os espaços da ACIA
recrutamento de pessoal. As empresas sempre buscam um local 
agradável para desenvolverem seus negócios. Os espaços 
também são utilizados para a realização de inúmeras palestras e 
cursos desenvolvidos pela entidade. 

As dependências são utilizadas por sócios, não sócios, 
instituições e entidades. A ACIA não cobra taxa de locação para 
órgãos públicos e entidades sem ns lucrativos que precisem de 
um espaço para realizar suas reuniões. Para a diretoria da 
Associação Comercial e Industrial, é nosso dever contribuir para 
com a comunidade, apoiando iniciativas que visem o bem 
comum.

Os interessados na locação podem acessar o site, 
www.aciaonline.com.br, ou fazer contato pelo fone 4411-5544.

O treinamento de e-Social foi realizado no nal de março 
de 2018 pela ACIA, que é reconhecida pelo cuidado com que 
seleciona os prossionais dos treinamentos ministrados em sua 
sede. O curso foi prático e os participantes aprenderam a analisar 
com objetividade todos os pontos importantes para elaboração do 
e-Social, reduzindo a possibilidade do envio de informações 
incorretas ou a omissão de dados obrigatórios que podem 
resultar em scalizações ou multas. O treinamento contou com 48 
participantes.

Conra como foi a impressão geral dos que participaram 
do curso: 87% dos participantes consideraram o treinamento 
excelente, proporcionando notas 10 e 9; 13% consideraram o 
treinamento bom, avaliando o curso com nota 8.

Depoimentos:

ACIA realizou, com grande sucesso, 
treinamento de e-Social (SPED folha de pagamento)

“Dentre todos os treinamentos feitos por mim, relacionado ao 
tema e-Social, esse foi o mais esclarecedor” (Jessica, da Contati)

“Achei totalmente esclarecedor. Estou motivada a aprender cada 
vez mais para contribuir com as melhorias necessárias na empresa em 
que trabalho e para melhor adequação do sistema SPED” (Michele. A. M.S. 
Calderaria) 

“Foi excelente! Ótimo curso. O professor explicou de forma clara 
e direta” (Tamires, do Albert Sabin)

“Treinamento muito bom, no qual tive as informações 
necessárias para a implantação do e-Social” (Rogério, da Cume Contabilidade, 
de Bragança Pta.)

“Achei perfeito, foi bem esclarecedor” (Aparecida, da Contábil 
Atibaiense)

Para saber mais sobre os próximos eventos, acesse nosso 
site. Não perca a grande oportunidade de conhecer e aprimorar 
conhecimentos cada vez mais!
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O certicado digital é um documento eletrônico que 
identica seguramente pessoas, empresas, sistemas de 
informações no mundo digital. É fundamental nos dias de 
hoje, época em que as pessoas buscam qualidade de vida e 
precisam lidar com as obrigações cotidianas de rmar 
compromissos, assinar documentos e identicar-se perante 
instituições que exigem comprovação de sua identidade.

VANTAGENS - As principais vantagens do uso do 
certicado digital estão nas suas propriedades tecnológicas e 
legais, pela segurança digital e validade jurídica em 
documentos assinados eletronicamente. É a possibilidade 
real de substituir a assinatura manuscrita em documentos - 
de eliminar a impressão e gastos relacionados ao controle, 
envio e reconhecimento de rmas - por uma operação 
eletrônica, executada pela internet, de forma simplicada e 
com total legitimidade.

BENEFÍCIOS - O certicado reduz custos e simplica 
o seu dia a dia; reduz fraudes na comunicação digital, 
propiciando menor risco à sua experiência de liberdade na 

A ACIA faz atendimentos
diários para emissões de certificados digitais

internet; aumenta a conança em transações eletrônicas; 
diminui a burocracia; dispensa o reconhecimento de rma 
em cartório; atribui validade jurídica a documentos 
eletrônicos; aumenta a credibilidade digital das partes 
envolvidas; dá autenticidade à sua vontade digital; é 
ecologicamente correto: mais economia e sustentabilidade; e 
garante a privacidade.

PARA ADQUIRIR - A ACIA está habilitada a emitir 
o certicado digital por meio de parceria com a Certisign 
Certicadora. Com atendimento diferenciado, 
personalizado, focado no que o empresário realmente 
necessita, a Associação Comercial está preparada para 
oferecer um serviço de qualidade e em condições vantajosas.

SERVIÇO - O atendimento para emissão do 
certicado digital ca na sede da ACIA, localizada na Rua 
José Pires, 239 - Centro - Atibaia/SP. Para saber como 
comprar, agendar ou ter maiores informações os 
interessados poderão acessar o site www.aciaonline.com.br 
ou fazer contato através do telefone 4411-5544.

 Empresarial Gold é da Boa Vista SCPC, a maior especialista em gerenciamento de riscos do Brasil há mais de 60 anos
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A ACIA - Associação Comercial e 
Industrial de Atibaia e a Boa Vista SCPC 
comemoram a aprovação da lei nº 16.624/2017, 
em dezembro de 2017, que acabou com a 
exigência do envio da Carta de Aviso de Débito 
com Aviso de Recebimento (AR) para as 
negativações (registros de débitos de 
inadimplentes) no Estado de São Paulo.

Com essa importante conquista, nossos 
associados só ganharam: 

• Sem a obrigatoriedade do AR no 
processo de negativação, as empresas 
associadas estão reduzindo custos, voltando a 
utilizar a Carta de Aviso de Débito. 

• A mudança na lei contribui também 
para a ampliação das informações estratégicas 
disponíveis nas soluções analíticas fornecidas 
pela ACIA, através da Boa Vista SCPC, o que 
traz ainda mais segurança em seus negócios. 

• Na negativação, processo totalmente 
online, o cliente em débito recebe uma 
noticação, concedendo-lhe 20 dias de prazo 
para regularizar ou parcelar o débito junto à 
empresa associada credora. Quando da 
regularização, a empresa associada acessa o 
site da ACIA e reabilita o nome do cliente 
imediatamente, atualizando a informação em 
todo o Brasil.

É muito importante aproveitar a 
oportunidade e NEGATIVAR todos os clientes 
inadimplentes que estão em atraso com sua 
empresa e que eventualmente deixaram de ser 
negativados devido à vigência da lei anterior. A 
medida melhorará a nossa base de dados e 
auxiliará todas as centenas de empresas 
associadas à ACIA a venderem mais e melhor, 
trazendo mais receita, mais lucro e criando um 
ciclo positivo de crescimento para todos os 
envolvidos.

Enm, caso tenham dúvidas ou 
queiram maiores informações sobre o assunto, 
por gentileza, façam contato pelo telefone 11-
4 4 1 1 - 5 5 4 4  o u  e m a i l 
suporte@aciaonline.com.br. 

Fim da exigência do aviso de
recebimento facilita a vida de

clientes inadimplentes

A ACIA disponibiliza aos associados o 
serviço de Orientação Jurídica Gratuita. Seu 
principal  foco é prestar ao associado 
consultoria e esclarecimentos necessários ao 
cumprimento das obrigações legais das 
empresas.

As áreas de atuação são diversas, 
abrangendo: Cível; Trabalhista; Tributária; 
Recuperação de empresas; Orientação nas 
várias questões jurídico-empresariais, dentre 
outras. Para maiores informações, faça contato 
pelo telefone 4411-5544.

Associado, Você sabia?
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Fachada da sede própria da ACIA 

Agregue maior conhecimento em prol do sucesso

de sua empresa. Participe de palestras e cursos 

gratuitos e pagos com até 50% de desconto.

Tenha acesso a milhares de currículos e 

disponibilize suas vagas através de um 

sistema eficiente e totalmente gratuito.

O Empreender une empresários do mesmo ramo

de atividade para que eles possam buscar soluções

conjuntas para dificuldades comuns. Participe!

Trimestralmente e com tiragem de 2.000 exemplares, 

o informativo Associação divulga as ações 

executadas pela ACIA e divulga suas novidades e 

benefícios oferecidos.

ACIA - moderna, atuante e 
representativa!

Realize os eventos de sua empresa conosco. 

São 3 ambientes dotados de todo o conforto e 

tecnologia. Utilize a Associação como a extensão 

de sua empresa.

No Clube de Benefícios você oferta vantagens ou

descontos aos demais associados e, em

contrapartida, a ACIA faz a divulgação gratuita de 

sua empresa em seus meios de comunicação.

Fidelize, cative, venda mais com as promoções do 

Valorize Atibaia, Compre Aqui! Dê ao seu cliente

a oportunidade de concorrer a valiosos prêmios.

Muitas vantagens para você,
Associado!

Fundada há 69 anos e administrada por empresários,

de forma voluntária, a ACIA é a prova de que a UNIÃO

dos empreendedores atibaienses dá certo!

Há mais de 50 anos operamos o SCPC - Serviço Central 

de Proteção ao Crédito. Reduza a inadimplência, faça 

negócios seguros com informações de exclusiva

abrangência NACIONAL.

Adquira e renove seus certificados digitais e-CPF, 

e-CNPJ, Nfe, CT-e, dentre outros com os melhores 

preços e com rapidez.

Os associados da ACIA possuem orientação jurídica 

gratuita sempre que aparece aquela dúvida na qual 

é indispensável a opinião de um bom advogado.

Vai exportar? Emita o certificado de Origem de 

seu produto com a gente e proporcione 

vantagens ao seu importador.

Certificado
de Origem

FACESP

Seu
produto

bem recebido
em qualquer lugar

Através da parceria entre o portal educação UOL, 

Facesp e ACIA, você e seus funcionários possuem 

acesso a cursos de qualidade com descontos 

especiais. São mais de 1500 temas a sua escolha.

Os esforços e investimentos da ACIA,

da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Sebrae 

Guarulhos, proporcionaram a instalação do 

Sebrae Aqui, em Atibaia. Utilize todas as vantagens

que esse serviço pode oferecer a sua empresa. 

Listagem de CNPJ´s e CPF´S para que você possa 

vender mais e divulgação dos negócios dos 

associados
e muitos +

suporte@aciaonline.com.br
Rua José Pires nº 239 - Centro - CEP 12940-650 - Atibaia - SP

ACIA 

69 anos

Associação Comercial e 

Industrial de Atibaia


